
Městský úřad Hrádek nad Nisou 
Odbor stavební a životního prostředí 

Tel.: +420 482 411 471 

IČ: 00262854 ● DIČ: CZ00262854 

www.hradek.cz 
Datová schránka: 4tkbw8g Č.j.: 414/2018- UŘ-89/2018/RAM            

 

1 

 

         MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU 
              Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 
              Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: 414/2018- UŘ-89/2018/RAM             V Hrádku nad  Nisou dne 12.1.2018  
Spis.č.: ÚŘ     89 /2018   
Vyřizuje: Ing. Milan Rada   
E-mail: rada.milan@muhradek.cz   

úřední deska 

datové zprávy 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

Obec Rynoltice, č.p. 199, 463 53 Rynoltice (dále jen "žadatel") podala dne 12.2.2018 žádost o 
vydání územního rozhodnutí o změně využití území záměru:  
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - RYNOLTICE 
 
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Předmětná stavba je navržena na parcele číslo st. 435 a p.p.č. 569/1v katastrálním území 
Rynoltice [744719]. Na předmětných pozemcích byla v minulosti budova školních dílen, 
která byla zajištěna samostatnou elektropřípojkou, domovní přípojkou ze školy a kanalizací 
napojenou na obecní kanalizaci. Tato stavba byla již zdemolována po základovou konstrukci. 
Demolice stavby byla řešena samostatným povolením. 
 
 Investor / stavebník, : Obec Rynoltice 
Adresa : č.p. 199, 463 53 Rynoltice 
Hlavní inženýr, projektant : Ing. Radomír Hladký, Na Žižkově154/IV, Český Dub 
 
Předmět stavby: 
Předmětem řešení této projektové dokumentace je provedení výstavby nového sportovního 
multifunkčního hřiště v místě původních školních dílen. Toto hřiště bude plnit dnešní 
požadavky obce. 
Základní rozměry jsou dány místem stavby, na základě dané lokality byl proveden návrh 
multifunkčního hřiště doplněného o skok daleký ve skáceném rozběhu. Multifunkční hřiště s 
lajnováním a prvky pro malou kopanou 30x14m, košíkovou, volejbal, vybíjenou 9x18m, tenis 
23,77x10,77m. Povrch multifunkčního hřiště vč. výběhů bude proveden z umělé trávy s 
křemičitým vsypem v tl. 20mm, vlákno fibrilované, materiál polyethylen, min. celková 
hmotnost 2000g/m2, položená na štěrkovém podkladu. Hřiště bude doplněno o přístupový 
chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm do štěrkového lože. Tato zpevněná plocha přímo 
navazuje na projektovou dokumentaci, stavbu „Rynoltice, chodník propojující parking a 
školu“ vypracovanou Jaroslavem Pivrncem 05/2017. 
Přístup k realizované stavbě je z místní komunikace. 
Budoucí staveniště se nachází ve středu obce. 
Stavba bude realizována subdodavatelskou odborně způsobilou firmou. 
Údaje o stavebníkovi 
Město : Obec Rynoltice, č. p. 199, 46353 Rynoltice, IČO: 00263168 
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Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba) 
Ing. Radomír Hladký, Na Žižkově 154/ IV, 463 43 Český dub, tel. 774 851 564 
e-mail: radomir.hladky@seznam.cz 
Projektová činnost ve výstavbě, IČO: 75228548 
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Ing. Radomír Hladký, Na Žižkově 154/ IV, 463 43 Český dub 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0501145 
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace  
Ing. Radomír Hladký, Na Žižkově 154/ IV, 463 43 Český dub 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0501145 
Navržení drenáží: 
Ing.Skřivánek, AGRO ATELIER Zeyerova 297 Liberec 1 PSČ 460 01 
 
Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Rozsah je dán stavebním pozemkem, který stanovuje maximální rozměry plánovaného hřiště. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Místo stavby je v současnosti zatravněná plocha krom původní základové 
konstrukce po školních dílnách. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^ (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Stavba se nenachází v památkově chráněném území. Stavba se nenachází dle 
hydrogeologického posudku v záplavovém území. Stavba se nachází v CHKO Lužické hory. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Dešťové vody ze stavby budou sváděny povrchově a dále bude povrch propustný a bude 
odvádět dešťové vody do drenážního potrubí, které bude napojeno na obecní dešťové 
kanalizace svádějící vody do Panenského potoka. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Navrhovaná stavba je součástí současně zastavěného území. 
  
seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba není podmíněna další investicí. 
k) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Předmětná stavba se nachází na pozemku: 
Informace o pozemku 
Parcelní číslo: st. 435 
Obec: Rynoltice [564397] 
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Katastrální území: Rynoltice [744719] 
Číslo LV: 1 
sportoviště a rekreační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastníci, jiní oprávnění ávo Podíl 
Obec Rynoltice, č. p. 199, 46353 Rynoltice 
 

Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Navrhovaná stavba je novostavbou. 
b) účel užívání stavby 
Sportovní využití obce Rynoltice. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Předmětná stavba je stavbou trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba se nenachází v památkově chráněném území. 
Stavba se nenachází dle hydrogeologického posudku v záplavovém území. 
Stavba se nachází v CHKO Lužické hory. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s platnými právními předpisy a jsou dodrženy obecně technické 
požadavky. Stavba bude přístupna a lze ji využít tělesně postiženými osobami. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2) 

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou stanoveny žádné výjimky. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 
Zastavěná plocha - dotčeno podkladní konstrukcí cca 724,0m2 
zpevněná plocha – čistá plocha hřiště 532,50m2 
zpevněná plocha chodník - zámková dlažba – čistá plocha 58,16 m2 
zpevněná plocha chodník – kolem doskočiště - zámková dlažba – čistá plocha 9,66 m2 
ozeleněná plocha – zatravnění nově 540,56m2 
mulčovací kůra 46,59m2 
křemičitý písek doskočiště 22,40m2 
zpevněná plocha celkem 1209,87m2 
délka oplocení hřiště 92,4bm 
oplocení víceúčelového hřiště, vč. dvoukřídlé brány, výšky 4m, délka oplocení areálů, 
navazující na hřiště 107,57bm, oplocení, vč. dvoukřídlé brány, výšky 1,8m, část tohoto 
oplocení je náhradou stávajícího v délce cca 74,0bm 
Plochy navazujícího projektu přístupového chodníku „Rynoltice, chodník propojující parking 
a školu“ vypracovaný firmou JAP projekt s.r.o.. Tato dokumentace zajišťuje i přístupovou 
zpevněnou plochu k prostoru nově budovaného hřiště. Předpokládá se povolení společným 
řízením. 
Zpevněná plocha chodník - zámková dlažba 76,99 m2 
asfaltová plocha 45,20m2 
betonové palisády 32bm 
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násyp svahování, zatravnění 18,27m2 
zářez do svahu, zatravnění 31,41m2 
dosyp krajnice, zatravnění 26,96m2 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Stavba nevyvolá potřeby na zdroje po dobu své životnosti. 
Stavba nebude produkovat odpady svým provozem. 
Výpočtový průtok dešťových vod Qd v l/s dle ČSN 736760 
Qd = y * S * q 
Qd = 0,9 * 1210 * 0,02 
Qd = 21,79 l/s 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Předpokládaným termín zahájení 
stavebních prací jsou 06-09/2018. 
Stavba se nepožaduje dělit do dílčích etap. 
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba se nečlení na další technické a technologické celky. 
Stavba má návaznost na stavbu, projekt přístupového chodníku „Rynoltice, chodník 
propojující parking a školu“ vypracovaný firmou JAP projekt s.r.o.. Tato dokumentace 
zajišťuje i přístupovou zpevněnou plochu k prostoru nově budovaného hřiště. Předpokládá se 
povolení společným řízením. 
 
Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje 
k projednání žádosti ústní jednání na den  

31.12018 ( středa ) ve 13:00 hodin. 

se schůzkou pozvaných na Městském úřadu v Hrádku nad Nisou, II.NP, dveře č. 44. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor 
tavební a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 
hodin; v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě).  

Poučení:  

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 
vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou 
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich 
doplnění.  

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny 
nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám 
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se 
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.  
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v 
rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá.  

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 
správního rozhodnutí nebo opatření.  

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50.000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 
172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.  

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti.  

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a 
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.  

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.  

 
 
 
 (otisk úředního razítka)       

                Ing. Milan Rada 
      odbor Stavební a  životního prostředí 
 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................                                            Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží:  
Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice   
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2 
GasNet - RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 
Telefónica O2 Czech resp., DLSS Liberec, Praha 3, 130 76  P.O. BOX 56 
UPC Česká republika, Sázavská 2, Liberec 
 
Dotčené úřady: 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01  Liberec 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 186/64, 460 31  Liberec 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
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